
PRr,Z1,1) 1,l,t, Rztlr ]zy l)( )Sl)( )LI,I,I :l Pt lt.slitt, I

,\nclrzci Dr-rcłlr

V/ atsżaw a, 25 p aździerntka 2027 rcku

Miejska Biblioteka Publiczna we \ff/łodawieq a/
L 

i'?ł*t ,ą 'Ą r Jrua ,

Serdecznie dziękuje za współtwotzenie Natodowego Czytańa 2021, Dzięki Państwa
zaangażowaniu w ponad ftzech i pół tysiąca miejsc w Polsce t na całym świecie wspólna lektura
Moralnośi pani D alskie1 Gabdeli Zapolsl<te1 dostarczyła ptawdziwej tadości.

Podczas tegofocżnei odsłony akcji po raz kolejny wykazah się Państwo niezwykłą inwencja.
Moralność pani Dulski/ czyt^fla była na wiele oryginalnych sposobów, a każdy z ńch potwietdził
zflaczeriei ży,wotność tego utu/o1,u. Kanon polskiej litetatury ponownie nas wszystkichzlednoczyŁ.
§7spólne czytańe znów pokazaŁo, ze w naszych wybitnych dzieŁach litetackich ugruntowane
zostaŁy uniwetsalne wattości. I ze wszyscy lubimy do Ęch lektur wtacać, bo są mądre, świetnie
napisane i w ciĘ przyflosządużo satys fakcji czytelnikom.

Raz Jeszcze bardzo dziękuję za Państwa uczestnictwo w akcli Narodowego CzYańa.
Niech wytazerr. tej wdzięczności będzie okolicznościowy egzemplarz Moralności Pani Dukki/.
Mam nadziejQ, że dołączonaksiązka ożywt wspomnienia i pozwoli na flowo ptzeżyć dobry czas

z qm znakomitym utwotem.
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Serdecznie dziękuje za współtwotzenie Narodowego Czytańa 2021. Dzięki Państwa
zaangażowaniu w ponad ttzech i pół tysiąca miejsc w Polsce t na całym świecie wspólna lektwa
Moralno śi pani D uls kie1 Gabdeli Zapolskiej dostarczyła ptawdziwej tadości.

Podczas tegofocżnei odsłony akcji po raz kolelny wykazah się Państwo niezwykłą inwencja.
Moralność pani Dukkiej czytafla była na wiele oryginalnych sposobów, a każdy z ńch potwietdził
zflaczefllei ży,wotność tego utwol"u. Kanon polskiej litetatury ponownie nas wszystkichzjednoczyŁ.
§7spólne czytańe znów pokazaŁo, ze w naszych wybitnych dziełach litetackich ugruntowane
zostaŁy uniwetsalne wattości. I ze wszyscy lubimy do tych lektut wtacać, bo są mądre, świetnie
napisane i wciąz przyflosządużo satysfakcji czytelnikom.

Raz Jeszcze barózo dziękuję za Państwa uczestnictwo w akcli Natodowego CzYańa.
Niech wyrazerr. tej wdztęczności będzie okolicznościowy egzemplarz Moralności Pani Dulski/.
Mam nadzielQ, że dołączonaksiĘka ożywt wspomnienia i pozwoli na flowo ptzeżyć dobty czas

z qm znakomitym utwofem.
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